
  

 

 

 

 

Θέμα: «Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση, διαμονή και διατροφή σχολικής 
αποστολής  Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων ΠΔΕ Πελοποννήσου στον Πειραιά & στην 

Αθήνα». 
 

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία – τουριστικές 
επιχειρήσεις για την μετακίνηση, διαμονή και διατροφή της σχολικής αποστολής της ομάδας 
χειροσφαίρισης  του 2ου ΓΕΛ Άργους  Αργολίδας και των συνοδών αυτής (16 μαθητές και 2 συνοδοί 
συνολικά 18 άτομα),  στο πλαίσιο των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων 
σχ. έτους 2021-22 (Γ’ Φάση & F4). Συγκεκριμένα, ζητούνται προσφορές για τη μετακίνηση, διαμονή 
και διατροφή της παραπάνω αποστολής Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων, στον Πειραιά & στην Αθήνα 
από την Δευτέρα 16/05/2022  έως και την Πέμπτη  19/05/2022. 
 
Αναλυτικά ζητούνται προσφορές για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

Α΄ περίπτωση :  
        1)  Μετακίνηση Άργος - Πειραιά,   την Δευτέρα 16/05/2022 περίπου ώρα 7:30  και επιστροφή 
την ίδια ημέρα (μετά το τέλος του αγώνα) . 
       2)  Διατροφή σε επιχείρηση εστίασης εντός της πόλης του Πειραιά  ή κατά το μήκος της 
διαδρομής . (γεύμα την Δευτέρα 16/5/2022). 
 

Β΄ περίπτωση :  
      1)  Μετακίνηση Άργος - Πειραιά,   την Τρίτη 17/05/2022 περίπου ώρα 7:30  και επιστροφή την 
ίδια ημέρα (μετά το τέλος του αγώνα) . 
      2)  Διατροφή σε επιχείρηση εστίασης εντός της πόλης του Πειραιά  ή κατά το μήκος της 
διαδρομής . (γεύμα την Τρίτη 17/5/2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                   
 
Τρίπολη    13-05-2022         
Αρ. Πρωτ.   3255 

         Ταχ. Δ/νση : Αμυμώνης 7 
         Τ.Κ. - Πόλη : 211 00 Ναύπλιο 
         Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : grpa@dide.arg.sch.gr 

                        

         Πληροφορίες : Υ. Φ. Α. ΣΧ. Α.  Πενταράς Χριστόδουλος 
         ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27520 97726 
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                      ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
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Γ΄ περίπτωση :   
       1)  Μετακίνηση Άργος – Πειραιά - Αθήνα,   την Τρίτη 17/05/2022 περίπου ώρα 7:30  και 
επιστροφή στις 18/5/2022. 
       2)   Διαμονή με πρωινό σε ξενοδοχείο κατηγορίας τουλάχιστον τριών [3] αστέρων εντός της 
πόλης της Αθήνας (Β΄ Αθήνας) για δυο διανυκτερεύσεις για τις 17/5/2022  και 18/5/2022   
       3)  Διατροφή σε επιχείρηση εστίασης  της περιοχής  ή κατά το μήκος της διαδρομής . (γεύμα και 
δείπνο την Τρίτη 17/5/2022 , γεύμα και δείπνο Τετάρτη 18/5/2022 και γεύμα Πέμπτη 19/5/2022). 
 
 
Σχετικά με τη διαμονή: 

Ημερομηνία άφιξης Τρίτη 17/05/2022 και αναχώρησης Πέμπτη 19/05/2022 (σύνολο δύο 
διανυκτερεύσεις). 

        Οι αποστολές θα αποτελούνται από περίπου 16 αγόρια (δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια) και 2 
συνοδούς εκπαιδευτικούς (μονόκλινα δωμάτια). 

 
Σχετικά με τη διατροφή: 
      Διατροφή σε ξενοδοχείο ή επιχειρήσεις εστίασης εντός της πόλης του Πειραιά ή της Αθήνας 

ανάλογα (πλησίον του ξενοδοχείου διαμονής). 
 
Επισημάνσεις: 
• Το κόστος της διαμονής και διατροφής (πρωινό – γεύμα – δείπνο) συνολικά και ανά ημέρα δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα ευρώ (60 €) ανά άτομο. 
• Η διατροφή των αποστολών μπορεί να παρέχεται εξ ολοκλήρου στο ξενοδοχείο διαμονής ή σε 

άλλη επιχείρηση εστίασης, πλησίον του ξενοδοχείου. 
 
              Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται στην προσφορά τους να αναγράφουν τη συνολική αξία για τη 
διαμονή και διατροφή ανά άτομο και ανά είδος δωματίου (μονόκλινο/δίκλινο/τρίκλινο) για όλες 
τις ημέρες διαμονής και διατροφής σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με κάθε πρόσφορο μέσο μέχρι τήν Κυριακή  15 - 05 - 
2022  και ώρα 12:00 στo γραφείο Φ.Α. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας (Διοικητήριο –– email 
grpa@dide.arg.sch.gr ).    

 
Η πληρωμή των τιμολογίων απο την προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 
εξόδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φορέας 1019 Ειδ. 
Φορέας 206-9901200, Α.Λ.Ε. 2420908001 οικ. έτους 2022 με αρ. καταχώρησης 29431 (ΑΔΑ:ΩΣΖΣ46ΜΤΛΗ-
ΗΡΔ)  και της συμπληρωματικής  καταχώρησης με α/α  42956 (ΑΔΑ:6ΗΔΒ46ΜΤΛΗ-ΓΔ8 ,  απόφαση δέσμευσης 

πίστωσης για το απαιτούμενο ποσό το οποίο είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού διάθεσης, αφού 
εκκαθαριστούν από την Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Αρκαδίας σύμφωνα με 
τη νομοθεσία. 

 
 
 

 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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